
Malmin kirkko
Malmin kirkko henkii 

turvallisuutta ja toivoa. Malmin kirkon on suunnitellut arkkitehti 
Kristian Gullichsen. 
Valmistumisvuosi: 1981 

Krusifiksi: Arvo Siikamäki, pronssiveistos
Seinävaate: Maija Lavonen ”Ps 18:3”. (Keskiosaan 
vaihdetaan vihreä, punainen, violetti tai valkoinen 
kangas kirkkovuoden aiheen mukaan)
Lasityö: Juhana Blomstedt ”Taivaaseen 
astuminen”
Kirkkotekstiilit: Piila Saksela
Saarnatuoli, alttari ja kastepöytä: 
Bertel Gardberg ja Kristian Gullichsen
Hopeat: alttarihopeat, kastemalja sekä kirkon 
katolle sijoitettu pronssinen kukko, Bertel Gardberg
Materiaalit: Rakennusmateriaali punatiili. Salin 
lattia, saarnatuoli ja alttarikoroke Nunnalahden 
vuolukivi, katto mäntypaneeli, penkit oregonmänty. 
Alttari ja kastemaljan alusta Lapin marmori.

Urut on rakentanut Urkurakentamo Heinrich 
vuonna 1984. Urut ovat mekaaniset ja niissä on 41 
äänikertaa. Disposition on laatinut Asko Rautioaho. 
Julkisivun on suunnitellut Kristian Gullichsen yhdes-
sä Asko Rautioahon kanssa.

Kirkkosaliin mahtuu 300 henkeä. Kun kirkko-, 
seurakunta- ja musiikkisali yhdistetään, tilaan 
sopii 800 henkeä. 
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Hämyisässä kirkossa on hyvä vaipua omiin
ajatuksiin, rukouksiin. Malmin kirkon 
vahvat tiilimuurit ja kaarikäytävät luovat 
kuvaa keskiaikaisesta linnasta ja kata-
kombeista, jotka olivat ensimmäisten 
vuosisatojen vainottujen kristittyjen 
kohtaamis- ja turvapaik koja. 
 
Turvapaikasta kertovat myös kirkon taideteokset. 
Alttariseinällä on Jumalan rakkauteen viittaava 
krusifiksi. 

Urkujen vieressä on kilven muotoinen seinävaate, 
jonka aihe on ’Herra on minun turvani’. Taide
tekstiilin reunassa on viittaus psalmitekstiin: 

Sinä pelastit minut turvaan, 
sinä olet vuorilinnani. 
Jumalani sinuun minä turvaudun,
sinä olet kallio, olet kilpeni, 
sinulta saan avun ja suojan.

Luonnonvaloa tulee kirkkosaliin niukalti, 
vain sei nien lasitiilisistä ikkunoista sekä katto
ikkunoista alttarin ja kastemaljan yläpuolella. 
Au rinkoisena päivänä valonsä de laskeutuu 
ylhäältä kirkkosalissa omassa syvennyksessä 
olevaan kastemal jaan. Valo puhuu toivosta.
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Malmin kirkko on nykyaikai
nen monitoimikirkko. Siinä on 
kirkkosalin lisäksi musiikkisali, 
kaksi seurakuntasalia, kaksi 
takkahuonett a ja kerhotiloja. 

Olennaisena osana kirkkoon 
kuuluu kellotapuli. Kirkkoon ja 
kirkkopihalle kuljetaan vanhan 
tavan mukaan tapulin läpi.
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